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БЕОГРАД

Комисија за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа доставила је 
Високом савету судства дана 2. јуна 2014. године допис број:06-00-11/2014-01 којим се 
тражи да Високи савет судства достави извештај о радњама које су предузете у складу 
са Акционим планом за спровођење Стратегије у другом кварталу 2014. године, као и 
план активности за предстојећи тромесечни период 2014. године.

Имајући у виду мере и активности које су предвиђене Акционим планом за 
спровођење Националне стратегије реформе правосуђа у друом кварталу 2014. године, 
обавештавамо вас о активностима које је предузео Високи савет судства, а у циљу 
реализације предвиђених мера:

Мера предвиђена тачком 1.1.1.5. Попуњавање капацитета 
административних канцеларија Високог савета судства и Државног већа 
тужилаца на основу новоусвојених критеријума, а у складу са важећом 
документацијом.

Високи савет судства је 30. октобра 2013. године огласио јавни конкурс за 
попуњавање два извршилачка радна места и то: радно место за нормативне послове и 
радно место за кадровске послове. Образована је конкурсна комисија која је обавила 
интервјуе са кандидатима. У мају 2014. године радни однос је засновао један државни 
службеник на радном месту за нормативне послове у звању виши саветник, на основу 
сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава.

Поступак по овом конкурсу за радно место за кадровске послове није окончан, 
односно застало се са поступком ради добијања сагласности за наставак у складу са 
Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему5 и Уредбом о поступку за 
прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава.

Поред тога, у мају 2014. године попуњено је радно место за административне 
послове у звању референт, на основу споразума о преузимању државног службеника 
из другог државног органа - суда.



Мера предвиђена тачком 1.1.2.1. Измена Пословника о раду Високог савета 
судства ради ефикаснијег извршавања законских овлашћења и обавеза

Ради испуњења ове мере неопходно је доношење Закона о изменама и допунама 
Закона о Високом савету судства.

Високи савет судства ће након усвајања Предлога Закона о изменама и допунама 
Закона о Високом савету судства формирати радну групу за анализу одредаба 
важећег Пословника о раду Високог савета судства, ради припреме Нацрта Одлуке о 
изменама и допунама Пословника о раду Високог савета судства у складу са 
предложеним законским решењеима.

Након ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о Високом савету 
судства, радна група ће Високом савету судства доставити Нацрт Одлуке о изменама 
и допунама Пословника о раду Високог савета судства, која ће бити усклађена са 
усвојеним решењима у Закону о изменама и допунама Закона о Високом савету 
судства, ради доношења.

Мера предвиђена тачком 1.1.3.1. Измена подзаконских прописа Високог 
савета судства у правцу веће транспарентности рада уз поштовање правила о 
заштити података, права на приватност и заштиту жртава (јавност седница, 
утврђивање минималног рока за стручне расправе пре него што кључни 
документи буду усвојени, објављивање записника са седница Високог савета 
судства на веб страници, писано образлагање одлука, увођење редовних 
саопштења за медије, усвајање Комуникационе стратегије Високог савета 
судства).

Наведене активности су предмет регулисања Пословника о раду Високог савета 
судства и биће у потпуности унете у Одлуку о изменама и допунама Пословника о 
раду Високог савета судства, како је то објашњено у оквиру мере предвиђене тачком 
1.1.2 .1.

Мера предвиђена тачком 1.4.1.1. Усавршавање процедуре за први избор, 
именовање на сталну функцију и напредовање у каријери за судије и јавне 
тужиоца односно заменика јавних тужилаца

Радна група Високог савета судства је израдила Радну верзију Правилника о 
критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и 
председника судова, која представља основ за избор у други суд и напредовање судија.

Након добијања мишљења Европске комисије, Високи савет судства ће 
размотрити мишљење и након тога донети Правилник о критеријумима, мерилима, 
поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова. Радна верзија 
Правилника је објављена на сајту Високог савета судства уухууу.уза.зисЈ.га 20. маја 2014. 
године.

Високи савет судства је на седници одржаној 15. априла 2014. године донео 
Одлуку о образовању Радне групе за израду правилника који ће прописивати 
критеријуме и поступке за избор и напредовање носилаца судијске функције, односно 
за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и председника 
судова.



Мера предвиђена тачком 1.4.1.З. - транспарентан процес избора 
председника судова у складу са утврђеним објективним и мерљивим 
критеријумима

Високи савет судства је утврдио предлоге за избор председника судова у 
Републици Србији и доставио их Народној скупштини.

Народна скупштина је 31. октобра 2013. године донела одлуке о избору 
председника Врховног касационог суда, Управног суда, Привредног апелационог 
суда, Вишег прекршајног суда, Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у 
Крагујевцу и Апелационог суда у Нишу;

Народна скупштина је на седници одржаној 23. маја 2014. године донела 
одлуке о избору председника Апелационог суда у Новом Саду, виших, основних, 
прекршајних и привредних судова;

Високи савет судства није утврдио предлог Народној скупштини за избор 
председника за 11 судова.

Високи савет судства је на седници одржаној 15. априла 2014. године донео 
Одлуку о образовању Радне групе за израду правилника који ће прописивати 
критеријуме и поступке за избор и напредовање носилаца судијске функције, односно 
за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и председника 
судова.

Мера предвиђена тачком 4.1.1.1. Доношење Правилника о критеријумима и 
мерилима за вредновање рада и напредовање судија и председника судова

Радна група Високог савета судства је израдила Радну верзију Правилника о 
критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и 
председника судова, која представља основ за избор у други суд и напредовање судија.

Након добијања мишљења Европске комисије, Високи савет судства ће 
размотрити мишљење и након тога донети Правилник о критеријумима, мерилима, 
поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова. Радна верзија 
Правилника је објављена на сајту Високог савета судства \у \у \у .у 55 .5ш 1 г5 20. маја 2014. 
године.

Мера предвиђена тачком 4.2.4.1. Јачање капацитета дисциплинских органа 
у Високом савету судства

У мају месецу је попуњено радно место за административне послове у звању 
референт на основу споразума о преузимању државног службеника из другог 
државног органа - суда, а који обавља административно-техничке послове за 
дисциплинске органе. Тренутно, Дисциплинским органима стручну помоћ пружају 
два правника саветника и два референта.

Мера предвиђена тачком 4.2.4.5. Измена важећих подзаконских прописа у 
правцу увођења обавезе дисциплинских органа да подносе извештаје о раду и 
мера предвиђена тачком 4.2.4.6. Доследна примена подзаконских прописа у делу 
који се односи на обавезу подношења извештаја о раду од стране дисциплинских 
органа



Високи савет судства ће приступити изради новог Правилника о дисциплинском 
поступку и дисциплинској одговорности судија, у који ће бити унета обавеза да и 
Дисциплинска комисија подноси извештај о свом раду Високом савету судства до 31. 
марта текуће године за претходну годину и увек када Високи савет судства то 
затражи.

Према важећем Правилнику прописана је обавеза Дисциплинског тужиоца да 
подноси извештај о свом раду Високом савету судства до 31. марта текуће године за 
претходну годину и увек када Високи савет судства то затражи.

Високи савет судства усвојио је Извештај о раду Дисциплинског тужиоца за 
2013. годину на јавној седници Савета одржаној 20. фебруара 2014. године.

Извештај о раду Дисциплинског тужиоца објављен је на интернет страници 
Високог савета судства, који представља и саставни део Извештај о раду Високог 
савета судства за 2013. годину.

Мере чији је рок за остварење био други квартал 2014. године биће у потпуности 
испуњене доношењем Закона о изменама и допунама Закона о Високом савету 
судства, након чега ће Високи савет судства ускладити своје подзаконске акте са 
изменама и допунама наведеног Закона, као и након прибављања мишљења Европске 
комисије на одређене акте Савета.

У циљу унапређења транспарентности рада, Високи савет судства је у јуну 
покренуо нови сајт, у оквиру пројекта који се спроводи са УСАИД-ом - Програмом 
поделе власти. Сајт је садржајнији и прегледнији и у функцији је остваривања 
јавности рада овог органа.

Указујемо и да је Високи савет судства отпочео поступак доношења Плана 
интегритета, са роком израде до 31. децембра 2014. године. Израда плана ће се 
спроводити у три фазе, и то фаза припреме (која је почела 03. децембра 2013. године), 
фаза процене и оцене постојећег стања изложености и отпорности радних процеса и 
односа у областима функционисања институције на ризике за настанак и развој 
етичких и професионално неприхватљивих поступака, коруптивних поступака и 
корупције и трећа фаза предлагање мера и активности у циљу побољшања 
интегритета институције. Попуњавање анонимних упитника вршиће се од 23. јуна до 
04. јула 2014. године, при чему је проценом обухваћено осам области које су од 
значаја за функционисање Савета.

Високи савет судства ће и у наредном периоду - кварталу предузимати 
активности у циљу потпуног испуњења мера чији је рок за остварење био други 
квартал 2014. године, као и других мера за које је означен као носилац мере.


